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Uchwała nr L367lL7
Zarządu Głównego Spolecznego Towarzystwa Oświatowego
z dnia z lipca zot7 l,
W sprawie 3oJecia Spolecznego ToWarzystwa oświatowego
Zarząd GłóWny Społecznego Towarzystwa ośWiatowego, działając na podstawie art.29 ust.

1iust.2

pkt 3 statutu sTo, pragnąc uczcić 30. rocznicę powołania Spolecznego ToWarzystwa oŚWiatowego,
postanaWia, co następuje:

§1
Rok szkolny 201/2018 ustanawia się Rokiem Jubileuszu 30-1ecia sTo.

§2
Wyrażamy głębokie uznanie i Wyrazy Wdzięczności oraz serdeczne podziękowania tym Wszystkim,
którzy przyczynili się do założenia/powstania naszego Towarzystwa oraz tym Wszystkim, którzy W
kolejnych latach podjęli trud dzialania pro publico bono dla rozwoju polskiej edukacji i społeczeństwa
obywatelskiego.

§3
Apelujemy, by wszystkie imprezy organizowane przez koła terenowe i szkoły STo W roku szkolnym
2OI7 /2078 odbywaly się pod hasłem:
,,30 lat STO - t.ansformacja / inte8ncia l fozwói" .

§4
Uchwała wchodzi W życie z dniem L w,ześnia2017 l.

PREZES

Społecznego ToWalzyslwa ośWjalowego

@rł-/ł,
zygmunt PuChalskl

Uzasadnienie uchwaĘ:
Dnia 30 listopada 1987 r. 8rupa inicjatoróW, chcąca tworzyć legalne i niezależne szkoły społeczne, złożyłado
Wydziału społeczno-Administracyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oficjalny wniosek o rejestrację
społecznego ToWarzystwa ośWiatowego (na podstawie art. ].9 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach) i otrzymała
odmowę. Komitet Założycielski odwotat się od tej decyzji (18 marca ].988 r} i ponownie spotkat się z odmową
(25 maja 1988 r). Kolejnym krokiem była skarga do Ministra spraw Wewnętrznych oraz ponowne Wystąpienie o
rozpatrzenie Wniosku dotyczącego rejestrac,ii (10 listopada 1988), Tym razem, mimo oporu Ministerstwa
Edukacji Narodowej, dnia 29 grudnia 1988 r. społeczne ToWarzystwo ośWiatowe zostało zareiestrowane.

stworzenie ośWiatyniepublicznei miało zasadnicze znaczenie W procesie budowania nowoczesnego systemu
edukacji, a zalożenie 5To stało się W tym procesie momentem przełomowym. sTo od początku podejmowało
Wszechstronne dziatania na rzecz poprawy jakościedukacji dzieci i młodzieży,uspołecznienia polskiego 5y5temu
ośWiaty oraz stworzenia możliwościwyboru różnych dróg kształcenia iWychowania.

Spoleczne ToWarzystwo ośWiatoweodnioslo sukces, Wprowadzając do polskie} ośWiatypluralizm, zakladając
szkoły społeczne oraz wspóftworząc polskie prawo oświatowe. Bylo to możliwe przede wszystkim dzięki
niespotykanej determinacji członkóW stowarzyszenia, głóWnie rodziców ale także nauczycieli, którzy podjęli
trud obywatelskich działań na rzecz dobra wspólnego.
Datę złożeniapierwszego Wniosku reiestrowego ti, 30 listopada 1987 r. przYjęliśmy w naszym Towarzystwie

ża datę powstania Nasze8o stowarzyszenia.

